
Αποκλειστικά για βιβλιόφιλους … και μη!!!  

  

Η «Δημοτική Βιβλιοθήκη Σκύδρας» ανοίγει την όρεξη στους επισκέπτες της για διάβασμα…! 

Κι αυτό γιατί ο χώρος εμπνέει και «πνέει» έναν φρέσκο άνεμο ανάγνωσης και αναζήτησης, σε 
δρόμους λογοτεχνικούς και ποιητικούς, στο πεδίο της έρευνας και της επιστήμης αλλά και σε   
πολλά θέματα της ελληνικής και παγκόσμιας βιβλιογραφίας, τόσο για τους μικρούς όσο και για 
τους μεγαλύτερους φίλους της. 

  

Οι προτάσεις μας για το μήνα Φεβρουάριο 2015: 

 

Ενήλικες 

 

 

 

 

Έρωτας: το γελοίο και το δέος 

Βαμβουνάκη Μάρω 

Ελληνικό μυθιστόρημα 

                                          Εκδόσεις Φιλιππότη 

 
Η νιότη πονάει.  

Η νιότη πονάει πολύ.  

Γνωρίζει τόσα λίγα και θέλει τόσα πολλά.  

Φοβερά πολλά. 

Θέλει αγάπη.  

Μπορεί να ήταν και οι δυό τους καλοί μαθητές στο σχολείο μπορεί να σπούδασαν, να πήρα 
πτυχία. Να έμαθαν απέξω τόμους και συγγράμματα και να πέτυχαν στις εξετάσεις του 
πανεπιστημίου, όμως ξέρουν ακόμα τόσο λίγα. Για την ασκητική της αγάπης ξέρουν τόσο λίγα. 
Πιστεύουν ακόμα πως τους την χρωστούν, πως μπορούν να την απαιτήσουν, ακόμα και να την 
επιβάλουν. Να εξοργίζονται όταν δεν τους αγαπούν. Όταν δεν τους έχουν για το κέντρο του 
σύμπαντος κόσμου. Όταν δεν παρατούν για χάρη τους οτιδήποτε και οποιονδήποτε και ανά 
πάσα στιγμή. Πιστεύουν πως δικαιούνται την ψυχή του άλλου. Μπορούν να γίνονται μπαρούτι 
και να εκδικούνται γι’ αυτά. Λένε ακόμα αγάπη τον έρωτα, λένε έρωτα το «σε θέλω», λένε πόνο 



τον θυμό, λένε «μου μάτωσες την καρδιά» τον πληγωμένο εγωισμό. Προσπαθούν να 
γνωριστούν παίζοντας την τυφλόμυγα. 

 

 Το αρπακτικό 

                                Cornwell Patricia 

                                        Αστυνομικό μυθιστόρημα / Αμερικάνικη λογοτεχνία 

                                        Εκδόσεις Ωκεανίδα 

Η γνωστή ιατροδικαστής Κέυ Σκαρπέττα αναλαμβάνει την πιο παράξενη υπόθεση της καριέρας 
της, που την οδηγεί στις απόκρυφες διεργασίες ενός εξαιρετικά πανούργου κι εγκληματικού 
μυαλού.  
Παρακολουθεί τη σχέση ανάμεσα σε ορισμένα αποτρόπαια εγκλήματα και στους πιθανούς 
υπόπτους. Κι ενώ κάποιος φυλακισμένος ψυχοπαθής, αντικείμενο επιστημονικής μελέτης σε μια 
ψυχιατρική κλινική του Χάρβαρντ, της δίνει πληροφορίες, φανταστικές ή πραγματικές, ο αριθμός 
των πιθανών δολοφόνων πολλαπλασιάζεται.  
Πόσα μπορεί ν' αποκαλύψει η μελέτη του μυαλού ενός ανθρώπου για τις μεθόδους ενός 
ψυχοπαθούς που παραμονεύει στα σκοτάδια; 

 

 

 

 

Ο μοναχός που πούλησε τη Ferrari του 

Sharma S. Robin 

Αυτογνωσία - Αφήγημα 

                                          Εκδόσεις Ισόρροπον 

 
 "Ο μοναχός που πούλησε τη Ferrari του" είναι η συνταρακτική ιστορία του Julian Mantle, ενός 
πασίγνωστου "σταρ" δικηγόρου που, εξαιτίας της έλλειψης ισορροπίας στη ζωή του, παθαίνει 
μέσα στο δικαστήριο ένα σχεδόν μοιραίο έμφραγμα. Η σωματική κατάρρευσή του γίνεται 



αφορμή να αναθεωρήσει ριζικά τη ζωή και τις προτεραιότητές του και να αναζητήσει απαντήσεις 
στα πλέον θεμελιώδη ερωτήματα του ανθρώπου. Έτσι, ξεκινά ένα εκπληκτικό ταξίδι στα ίχνη 
ενός πανάρχαιου πολιτισμού, όπου ανακαλύπτει το μυστικό της δύναμης που θα του επιτρέψει 
να απελευθερώσει ολόκληρο το δυναμικό της ψυχής, του νου και του κορμιού του και να ζήσει, 
θεραπευμένος πια, με πάθος, γαλήνη και ουσιαστικό σκοπό στη ζωή του. Ο συγγραφέας 
συνδυάζει με τρόπο μαγικό την πνευματική σοφία της Ανατολής με τις αρχές που διέπουν την 
έννοια της επιτυχίας στη Δύση και δημιουργεί ένα μύθο γεμάτο έμπνευση, για το πώς μπορούμε 
όλοι να αποκτήσουμε μια ζωή γεμάτη δύναμη, ισορροπία και χαρά! 

 

 

         Ζωγραφική 20ου αιώνα 

                                                 Χρήστου Χρύσανθος 

                                                 Ελληνική τέχνη – Ζωγραφική 

                                                 Εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών                     

Το βιβλίο «Ζωγραφική του 20ού αιώνα» περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των 
προσανατολισμών της ελληνικής ζωγραφικής τον αιώνα αυτόν, με βάση ιστορικές τομές και 
αναφορά σε ζωγράφους με σχόλια για το μορφοπλαστικό  ιδίωμά τους. Έτσι, προτείνεται μια 
διαδρομή σε οδούς της ζωγραφικής του 20ου αιώνα στην Ελλάδα, με οδοδείκτες τα ίδια τα έργα 
των σημαντικότερων ζωγράφων μας.                              

 
 

 
    
 

 
 
Μα γιατί δεν με καταλαβαίνεις;: γιατί οι άντρες και οι 

γυναίκες σκεφτόμαστε διαφορετικά και πώς να γεφυρώσουμε τις 
διαφορές μας. 
 
Pease Barbara & Allan 
Διαπροσωπικές σχέσεις 
Εκδόσεις Διόπτρα 

 



Στο παρόν βιβλίο οι συγγραφείς , με εύθυμο και ευχάριστο τρόπο, ρίχνουν άπλετο φως στις 
αιτίες που κάνουν τους άντρες και τις γυναίκες να είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Αυτό θα σας 
βοηθήσει να συνεννοείστε καλύτερα με το άλλο φύλο και να καταλάβετε τον εαυτό σας, με 
αποτέλεσμα να ζήσετε μια πιο ευτυχισμένη, υγιή και αρμονική ζωή. 
 
Διαβάστε αυτό το βιβλίο και κατανοήστε γιατί οι άνδρες και οι γυναίκες σκεφτόμαστε 
διαφορετικά και πώς να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας. 
 
Το βιβλίο αυτό, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει: 
 
▪ Γιατί οι άντρες δεν μπορούν να κάνουν παρά μόνο ένα πράγμα την κάθε φορά. 
▪ Γιατί οι άντρες δεν πρέπει να λένε ποτέ ψέματα στις γυναίκες 
▪ Γιατί οι γυναίκες μιλούν τόσο πολύ και οι άντρες τόσο λίγο 
▪ Γιατί οι άντρες λατρεύουν τις ερωτικές εικόνες ενώ οι γυναίκες μένουν αδιάφορες 
▪ Γιατί οι γυναίκες προτιμούν να επιλύουν τα προβλήματα με τη συζήτηση  
▪ Γιατί οι άντρες προτείνουν λύσεις,  αλλά σιχαίνονται τις συμβουλές 
▪ Γιατί οι γυναίκες οδηγούνται στην απόγνωση από τη σιωπή των αντρών 
▪ Γιατί οι άντρες θέλουν σεξ και οι γυναίκες χρειάζονται αγάπη 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τι είναι θρησκεία; 
Crawford Robert 
Θρησκεία 
Εκδόσεις Σαββάλας 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σε μια πλουραλιστική, διαφυλετική και πολυθρησκευτική κοινωνία η ανάγκη να καταλάβουμε τον 
άλλο είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Πολλές παρανοήσεις γέννιουνται από τον φυλετισμό και τον 
εθνικισμό, τις οποίες θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αν γνωρίζαμε περισσότερα για τις 
πεποιθήσεις και τις πρακτικές των άλλων. Καθώς ο κόσμος μας με πρωτόγνωρους ρυθμούς 
κυριεύεται από τις αξίες του εκκοσμικευμένου λόγου της νεωτερικότητας, η θρησκεία 
θεωρούνταν ως ένα ξεπερασμένο φαινόμενο, μια κακή συνήθεια της "ανορθολογικής" 
παράδοσης. Η "παγκοσμιοποίηση" επρόκειτο να θέσει τη θρησκεία στα αζήτητα της ιστορίας. 
Παραδόξως όμως, η θρησκεία σήμερα, περισσότερο ίσως από ποτέ, φαίνεται να διαπλέκεται με 
πολιτικές στοχεύσεις, να έχει ένα σημαντικό ειδικό βάρος στο πολιτιστικό και ηθικό πλαίσιο της 
καθημερινότητάς μας. Το "Τι είναι θρησκεία" με συστηματικό όσο και κατανοητό τρόπο μας 
εισάγει στα διάφορα συστήματα πίστης, αναλύει το τι πραγματικά πιστεύουν οι άνθρωποι και 
προσδιορίζει τα όρια των παραδοσιακών θρησκειών, χωρίς να παραλείπει την ανάλυση της 
ιδιότυπης υποταγής στις σημερινές "εκκοσμικευμένες θρησκείες" του υλισμού, του ουμανισμού, 
των επιστημών. Πρόκειται για μια καινούργια κοινωνιολογική όσο και φιλοσοφική ματιά στα 
διαρκή ερωτήματα των ιεροτελεστιών, της πίστης, της ηθικής και της "σωτηρίας" του ανθρώπου. 



Ένα βιβλίο που φιλοδοξεί να έχει ουσιαστική συμβολή στην καλύτερη κατανόηση και την 
συναισθηματική προσέγγιση όσων διαφέρουν από εμάς στη φυλή και στα θρησκευτικά πιστεύω. 
 
 
 
 

 
 
Το κλάδεμα και οι τεχνικές του 
 
Mc Hoy Peter 
 
Κηπουρική 
 
Εκδόσεις Ίριδα 
 
 
 

 
 
 
 

- Ο τέλειος οδηγός για ένα επιτυχημένο κλάδεμα. Βήμα βήμα όλα τα στάδια και οι τεχνικές 
κλαδέματος. 

- Σαφείς, πρακτικές και εικονογραφημένες οδηγίες για όλα όσα αφορούν στο κλάδεμα 
- Τεχνικές κλαδέματος για όλα τα είδη των φυτών, διακοσμητικών, αναρριχώμενων, 

θάμνων και μικρών δέντρων 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ινές, ψυχή μου 
Allende Isabel 
Χιλιανό μυθιστόρημα 
Εκδόσεις Ωκεανίδα 
 

Η Ινές Σουάρεθ, μια φτωχή νεαρή ράφτρα από την Εξτρεμαδούρα της Ισπανίας, ξεκινάει για το 
Νέο Κόσμο να βρει τον άντρα της, που χάθηκε κυνηγώντας τη δόξα και το χρυσάφι. Άνθρωπος 
δυναμικός, λαχταράει και μια περιπετειώδη ζωή, απαγορευμένη για τις γυναίκες στη 
συντηρητική κοινωνία του 16ου αιώνα. Στην Αμερική όμως η Ινές δε συναντάει τον άντρα της, 
αλλά ένα μεγάλο έρωτα, τον αξιωματικό Πέδρο ντε Βαλδιβία. Θα δεθούν με μια αγάπη που θα 
σφραγίσει τη μοίρα τους, ένας ιδεαλιστής στρατιωτικός και μια παθιασμένη γυναίκα που δεν τη 
χωράει ο τόπος – σιδερένιο χέρι, μεταξωτό γάντι. Θα ζήσουν ανεπανάληπτα γεγονότα, θ’ 



αντιμετωπίσουν θανάσιμους κινδύνους και θα καταφέρουν να κατακτήσουν και να ιδρύσουν 
μαζί το Βασίλειο της Χιλής. 
Σ’ αυτό το επικό μυθιστόρημα, η ανάσα του έρωτα κάνει να πάψουν για λίγο η βία κι η 
αγριότητα που χαρακτηρίζουν εκείνη την εποχή. Και  η μαγική πένα της Ιζαμπέλ Αλιέντε 
μα δείχνει πως η πραγματικότητα μπορεί να ξεπεράσει καμιά φορά και την πιο οργιώδη 
φαντασία και να μας αφήνει κατάπληκτους. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Αμίλητα, βαθιά νερά 
Γαλανάκη Ρέα 
Ελληνικό μυθιστόρημα 
Εκδόσεις Καστανιώτης 

 

 

 

Το βιβλίο αναψηλαφεί την πιο γνωστή, αλλά και την πιο αποσιωπημένη απαγωγή της Κρήτης. 
Πρόκειται για την «Απαγωγή της Tασούλας», που συνέβη το 1950 στο Ηράκλειο, φέρνοντας σε 
εμπόλεμη σχεδόν κατάσταση δύο μεγάλες οικογένειες, δύο πολιτικά κόμματα, την ανατολική με 
τη δυτική Κρήτη. Εξαιτίας αυτής της απαγωγής συγκρούστηκαν βίαια ο άγραφος κώδικας τιμής 
με τους νόμους της σκληρής μετεμφυλιακής Ελλάδας. Yπήρξε η μόνη ερωτική υπόθεση που 
προκάλεσε την άρση εννέα άρθρων του Συντάγματος, την επιβολή στρατιωτικού νόμου και την 
προληπτική λογοκρισία του Τύπου, την κήρυξη του Ψηλορείτη σε νεκρή ζώνη από τον στρατό. 
H ιστορία πάθους-πένθους επιβίωσε σαν θρύλος, σαν ψίθυρος, σαν μια μεγάλη νοσταλγική 
λαϊκή φαντασίωση, σαν άγος μιας πόλης και μιας εποχής. H ανάθεσή της με τούτο το 
μυθιστορηματικό χρονικό στα «φάρμακα» της τέχνης επιζητεί την κάθαρση, καθώς 
ανασηκώνεται η άκρη του πέπλου με το άνοιγμα του αρχείου του Κώστα Kεφαλογιάννη ή 
Kουντόκωστα, αλλά και με τη διερεύνηση όλων των υπόλοιπων πηγών. 

 
 

                       

 

 

 



 

ΠΑΙΔΙΑ 

 

  Θα σ’ αγαπώ ότι κι αν γίνει 

                                          Gliori Debi 

                                          Αγάπη 

                                          Εκδόσεις Πατάκης 

                                      

Ο Μικρός είναι ένα αλεπουδάκι που δεν έχει καθόλου κέφια. Φοβάται πως η μαμά του δε θα τον 
αγαπάει για πάντα. Σ' αυτό το υπέροχο βιβλίο με τις τρυφερές εικόνες, παρακολουθούμε μια 
ευρηματική μαμά να αποδεικνύει στο παιδί της πως η αγάπη των γονιών δεν έχει όρια ό,τι κι αν 
γίνει. Η πολυβραβευμένη Ντέμπι  Λιόρι, λέει για το βιβλίο της πως "πρόκειται για την υπόσχεση 
που δίνουμε στα παιδιά μας, αλλά και σε όλους όσους αγαπάμε".  

 

 

    

 

 

 

Το θυμωμένο αρκουδάκι 

Γκρέκου Γλυκερία 

                                          Παραμύθι / Επιθετικότητα (4+) 

                                          Εκδόσεις Πορτοκάλι 

Γιατί η καρδούλα του Μάκη, του μικρού αρκούδου μοιάζει με τρικυμισμένη θάλασσα; 



Και γιατί, όταν νιώθει έτσι γίνεται επιθετικός με τους άλλους; 

Ποιος φταίει για το θυμό του; 

Και πώς ο μικρός αρκούδος φανερώνει τελικά το πραγματικό του πρόσωπο βρίσκοντας 
διέξοδο στη δημιουργικότητα; 

 

 

 
 

Οι Καρυάτιδες μετράνε τα φεγγάρια: μια αληθινή 

ιστορία που έγινε επάνω στην Ακρόπολη 

Χατζούδη – Τούντα Ελένη 

Παιδικό μυθιστόρημα (8+) 

Εκδόσεις Άγκυρα 

 

Γιατί οι Καρυάτιδες μετρούσαν τα φεγγάρια; Ποιο μεγάλο μυστικό έκρυβαν βαθιά μέσα στα 
στήθη τους; Τι ήταν αυτό που τις έκανε να λύσουν τη σιωπή τους και να το εμπιστευθούν 
στο φύλακα της Ακρόπολης; Και εκείνος τι αποφάσισε να κάνει από τη στιγμή που 
μοιράστηκε μαζί τους αυτό το μυστικό; 

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, το παρελθόν 
και το παρόν, ξετυλίγεται μια γοητευτική, τρυφερή, αληθινή ιστορία, γεμάτη από αγάπη για 
τη ζωή, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό αυτού του τόπου. 

 

Νέες μάσκες για αποκριές και πάρτι: έξυπνες 

κατασκευές για όλο το χρόνο 
 
Schroder Martina – Vogel Marion 
 
Χειροτεχνία – Βιβλία για παιδιά 
 
Εκδόσεις  Κεντικελένη 

 

 

Φαντασία στο νηπιαγωγείο, στο σχολείο και στο σπίτι. 
 



- Οι μάσκες έχουν ζήτηση όλο το χρόνο: για φανταστικές μεταμφιέσεις τις αποκριές ή για 
πρωτότυπες γιορτές και πάρτι. 
- Ινδιάνος, κλόουν, λιοντάρι, Πίπη η Φακιδομύτη, μάγος τίγρη, αρκούδα και πολλά άλλα. 
- Μάσκες απλές από χαρτί με ακριβή πατρόν και αναλυτικές οδηγίες. 
- Ειδική θήκη για ασφαλή φύλαξη των πατρόν. 

 

 

     Ένας αληθινός έρωτας 

                                            Chabaw Jean – Francois 

                                            Παιδικό μυθιστόρημα (8+) 

                                            Εκδόσεις Σαββάλας 

 

Τι γίνεται όταν ο Αλφόνσο, μια νυχτερίδα από αυτές που λέγονται Βαμπίρ επειδή τρέφονται 
με το αίμα των ζώων, ερωτεύεται την Μπάρμπαρα, μια χορτοφάγο και όμορφη νυχτερίδα; 
Πώς θα μπορέσει ο μικρός Αλφόνσο να τα βγάλει πέρα με την οικογένεια της καλής του; Τα 
πράγματα φαίνονται δύσκολα, αλλά τελικά όλα γίνονται. Γιατί παρά τα όσα λέγονται, ο 
έρωτας δεν περνάει από το στομάχι… 

 

  

 

 

 

Ιστορίες που γράφει η ζωή 
 
Συλλογικό: Συγγραφείς του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 
 
Παιδικό μυθιστόρημα (12+) 
 
Εκδόσεις Ψυχογιός 



 

 
Πώς να μιλήσεις στα παιδιά; Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα! Κι εμείς; Τι παραπάνω ξέρουμε εμείς 
οι μεγάλοι; Αυτά που ζήσαμε ξέρουμε, αυτά που είδαμε να συμβαίνουν, αυτά που διαβάσαμε. 
Και τώρα γράφουμε. Γράφουμε τις ιστορίες μας όπως τις μάθαμε μέσα από τη ζωή, τις ιστορίες 
που γράφει η ίδια η ζωή. Ιστορίες παράξενες, ιστορίες γλυκόπικρες. Ιστορίες για την κοινωνική 
αδικία, το ρατσισμό, την ανεργία, για το διαζύγιο, για τη ζωή χωρίς οικογένεια. Αλλά και για τα 
σκιρτήματα της πρώτης αγάπης, για τη συμπαράσταση, για την ελπίδα. 

                                     

              

                              

                                                                                                 

Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 
 

 

Ωράριο   λειτουργίας 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 7:00 π.μ.  –  15:00 μ.μ. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ :       10:30 π.μ.  –  18:30 μ.μ. 

 

Τηλέφωνο: 2381 3 51960     Δ/νση: Π. Μελά 46 – Σκύδρα (Πολύκεντρο - ΚΕΠ) 

 


